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รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปี การศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ส่ วนที 1
บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาทีจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุ ปสาระสําคัญ ดังนี
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็ นสถานศึกษาวิชาชีพทีเปิ ดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ด้านช่างอุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม ซึงเป็ นสาขาทีตลาด
แรงงานมีความต้องการสูง จึงประกันในเรื องการมีงานทําหลังจากจบการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
- วิทยาลัยฯจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความสามารถเจตคติและความคิดสร้างสรรค์ ที
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนทันต่อโลกอาชีพในปั จจุบนั พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทีส่ งเสริ มต่อการเรี ยนรู ้
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือเพือส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ
ส่ งเสริ มการวิจยั ทางการศึกษา นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ และพัฒนาอาชีพของผูเ้ รี ยนสู่ความยังยืน
2. การสร้างความเชือมันให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกียวข้อง
- การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากผูป้ กครอง ชุมชน และสถานประกอบการอย่างมาก
จะเห็นได้จาก จํานวนผูส้ มัครเข้าเรี ยน แรกเริ มมีแนวโน้มเพิมขึนทุกปี ประกอบกับจํานวนเครื อข่ายความร่ วม
มือของสถานศึกษาก็เพิมมากขึน เพือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และมีความเชือมโยงกับชุมชน องค์กร หน่วย
งานต่างๆ เพือจัดการศึกษามากขึน
- วิทยาลัยฯ จึงขยาย ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภายนอกเพือส่ งเสริ มการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ให้บริ การวิชาชีพกับชุมชน สังคม ผ่านกิจกรรมหลายรู ปแบบ เช่น Fix it center อาชีวะ
อาสาพัฒนา ค่ายอาสาพัฒนา และสร้างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการดําเนินการพัฒนาการ
ศึกษา เช่นเครื อข่ายผูป้ กครอง คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เป็ นต้น
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีบรรลุเป้ าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
- วิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพือพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดงาน จึงขยายและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ เพือพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้
ครอบคลุมทุกสาขา นอกจากนียังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยยกระดับการจัดการเรี ยนการ
สอน ผ่านโครงการ จัดการศึกษาโดยใช้โครงการเป็ นฐาน (Project base Learning) และส่ งเสริ มการจัดทํา
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์อย่างต่อเนือง
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเป็ นแบบอย่างทีดี (Best Practice)
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- วิทยาลัยฯมุ่งมันพัฒนาคุณภาพให้เป็ นทียอมรับ และเป็ นแบบอย่างทีดี โดยมุ่งพัฒนาให้เป็ นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาตามรอยพระยุคบาท เป็ นต้น
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลพืนฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระทีสําคัญ ดังนี
2.1 ข้ อมูลพืนเกียวกับสถานศึกษา
ทีอยู่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เลขที 7 ม. ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทร. , 042-207679

โทรศัพท์ โทร. -

, 042-207679

E-mail kutcudon@gmail.com

โทรสาร โทร. -

, 042-207679

Website www.kutcudon.ac.th

ประวัตสิ ถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษา มีโครงการจัดหาทีดินเพือใช้ในการก่อสร้างสถานศึกษาขึน ใน
อนาคต ตามหนังสื อ ที ศธ 0905/3921 ลงวันที 4 มิถุนายน 2527 เรื อง โครงการจัดหาทีดินเพือสร้างสํานักงาน
หรื อสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที 13 กรกฎาคม 2530 แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสื อคืนการใช้ทีดิน เลขที อด 1827
เพือมอบให้วทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วันที 2 พฤศจิกายน 2530 ราชพัสดุ จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้วทิ ยาลัยเทคนิคอุดรธานีทราบ เพือให้เป็ นไป
ตามระเบียบโดยให้กรมอาชีวศึกษาเป็ นผูท้ าํ หนังสื อขออนุญาตใช้ทีดินแทนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วันที 22 สิ งหาคม 2530 จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจรายการทีดินเพือส่ งขึนทะเบียนราชพัสดุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อุดรธานี ได้เห็นสมควรให้ใช้ทีดินเลขที อด 1827 จํานวน 150 ไร่ ส่ วน 112 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ให้สงวนไว้
และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ยนื ยันการขอใช้ทีดินดังกล่าว เพือใช้ในการจัดตังศูนย์บริ การ
เครื องกลการเกษตร
วันที 3 กันยายน 2534 ได้มีการประชุม ณ สํานักงานราชพัสดุจงั หวัดอุดรธานี ได้มีการขอเปลียนการใช้ทีดิน
เลขที อด 1872 จากส่ วน 150 ไร่ เป็ นส่ วน 112 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยแจ้งให้วทิ ยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รายงานให้กรมอาชีวศึกษาทราบและได้ทาํ เรื องขอใช้ทีดินจํานวนดังกล่าว ต่อกรมธนารักษ์
พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ปรับแผนการจัดตังศูนย์บริ การเครื องกลการเกษตร เพือสนองการจัดตัง
วิทยาลัยเทคนิคชานเมืองของกรมอาชีวศึกษา และเพือเป็ นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยูห่ วั ทีศิริราชสมบัติ ครบ 50
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ปี ในปี 2539 กรมอาชีวศึกษา จึงได้ปรับโครงการเป็ นการจัดตังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในปี การ
ศึกษา 2537
วันที 27 มิถุนายน 2537 กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสื อแจ้งอนุญาตให้ใช้ทีดินราชพัสดุได้ตามหนังสื อ ที กค
0407/4554 ตามหนังสื ออนุญาตให้ใช้ทีราชพัสดุ สารบัญลําดับที 044-003-37 จํานวน 1 ฉบับ จํานวน เนือที 65
ไร่
วันที 29 กรกฎาคม 2537 กรมอาชีวศึกษาได้มอบอํานาจให้ นายสุ รัตน์ จันแย้ม ทําหน้าทีผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็ นผูแ้ ทนกรมอาชีวศึกษาไปรับเอกสารอนุญาตให้ใช้ทีดินและบันทึกทราบแนว
เขตทีดินราชพัสดุและการปฏิบตั ิตามเงือนไขการใช้ทีดินราชพัสดุ
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2538 สํานักราชเลขาธิการ มีหนังสื อแจ้งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื องพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชือพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็ นนามสถานศึกษาได้
วันที 2 พฤษภาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เริ ม
ดําเนินการก่อสร้างตังแต่ปี พ.ศ.
การจัดการศึกษา
1. ระดับ ปวช.
1.1 ปกติ
1.1 ทวิศึกษา
2. ระดับ ปวส.
2.1 ปกติ
2.2 ทิวภาคี
3. ระดับ ป.ตรี
สภาพชุมชน
สภาพชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ตังอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี บริ เวณกิโลเมตร
ที 18 ริ มถนนอุดรธานี – ขอนแก่น มีพืนทีใกล้เคียงติดต่อกับเทศบาลตําบลโนนสูง – นําคํา และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึงชุมชนทังสองแห่ง มีพืนที รวมประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ พืนทีส่ วนใหญ่เป็ นทีราบ มีลาํ ห้วยไหลผ่าน มีแอ่งนําขนาดเล็กกระจัดกระจายและมีป่า
ละเมาะ เป็ นหย่อม ๆ สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ประชากร ในพืนทีเทศบาลตําบลโนนสูง – นําคํา ประกอบด้วย
11 หมู่บา้ น มีจาํ นวนประชากร ประมาณ 10,584 คน และองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองไผ่ ประกอบด้วย 12
หมู่บา้ น มีจาํ นวนประชากร จํานวน 8,354 รวมประชากรทังสิ น 18,938 คน
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สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ปลูกพืชสวน
และเลียงสัตว์ นอกจากนัน ยังมีบางส่ วนประกอบอาชีพรับจ้างและบริ การอืนๆ ในชุมชนเทศบาลตําบลโนนสูง –
นําคําและองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองไผ่ มีร้านค้าและสถานบริ การ และมีการดําเนินการจัดทําเหมืองแร่ โป
แตช บริ เวณบ้านหนองตะไก้ โดยบริ ษทั เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอปอเรชัน จํากัด
สภาพสั งคม
สภาพทางสังคม มีสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 2 แห่ง สังกัดประถมศึกษา จํานวน 5 แห่ง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 4 แห่ง มีโรงพยาบาลของรัฐ
จํานวน 1 แห่ง สถานีอนามัย จํานวน 3 แห่ง หน่วยงานราชการในเขตชุมชน ดังนี
1. สํานักงานขนส่ ง
จังหวัดอุดรธานี 2. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 3. โรงพยาบาลมะเร็ งอุดรธานี 4. สานักงานทหาร
พัฒนาภาค 2 5. ค่ายพระยาสุ นทรธรรมธาดา 6. กองพันทหารปื นใหญ่ 7. สถานีตาํ รวจเทศบาลตําบลโนนสูง
– นําคํา 8. สํานักงานเทศบาลเมืองโนนสูง – นําคํา 9. สถานีอนามัยโนนสูง – แม่นนท์ – หนองตะไก้ 10.
ไปรษณี ยค์ ่ายรามสูร 11. ศูนย์วสั ดุโยธาธิการ จังหวัดอุดรธานี 12. ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาค 4 13. ศูนย์
บําบัดและฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี 14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชินี จังหวัดอุดรธานี .สํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองไผ่ มีสภาพสังคมแบบมีการพึงพาอาศัยซึงกันและกัน ทังนีชุมชนมีความผูกพันและมี
กิจกรรมร่ วมกันอยูเ่ ป็ นประจํา ได้แก่ ในพืนทีตําบลโนนสูง ตําบลหนองไผ่ ตําบลห้วยสามพาด รวมถึงชุมชน
ในเขตพืนทีอําเภอกุมภวาปี อําเภอประจักษ์ศิลปาคม อําเภอหนองแสง โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดร
ธานี จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพือชุมชน Fix it center ซึงประชาชนจะได้รับความรู ้เรื องการบํารุ งรักษา การ
ซ่อมบํารุ งเบืองต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื องมือ เครื องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดํารง
ชีวติ ประจําวัน รวมทังได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิมทักษะจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ งกับทีมช่างซ่อม
ประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพือชุมชน ในการให้บริ การซ่อมแซม บํารุ งรักษา เครื องมือเครื องจักรทีใช้ในการประกอบ
อาชีพและเครื องใช้ในครัวเรื อนของชุมชน และนอกจากนี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้เข้าร่ วม
กิจกรรมในส่ วนต่างๆ ทีชุมชนจัดขึนเป็ นประจํา เช่น ประเพณี บุญบังไฟ ประเพณี สงกรานต์ รวมทังการจัดการ
แข่งขันกีฬา เป็ นต้น
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2.2 แผนภูมกิ ารบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้ อมูลของสถานศึกษา
ข้ อมูลผู้เรียน
ระดับชัน

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.

408

0

40

448

ปวช.

299

0

22

321

ปวช.

294

0

43

337

รวม ปวช.

1001

0

105

1106

ระดับชัน

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.

127

103

230

ปวส.

187

84

271

รวม ปวส.

314

187

501

ข้ อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2560
ระดับชัน

แรกเข้ า

สํ าเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.

439

159

36.22
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ระดับชัน

แรกเข้ า

สํ าเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวส.

233

179

76.82

รวม

672

338

50.30

ข้ อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ระดับชัน

แรกเข้ า

สํ าเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.

408

135

33.09

ปวส.

210

163

77.62

รวม

618

298

48.22

ข้ อมูลบุคลากร
ประเภท

ทังหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบ้ ริ หาร/ ผูร้ ับใบอนุญาตผูจ้ ดั การ/ ผูอ้ าํ นวยการ/ รองผูอ้ าํ นวย
การ/ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ

5

5

-

ข้าราชการครู / ครู เอกชนทีได้รับการบรรจุ/ ผูท้ ีได้รับการรับรอง

14

14

13

ข้าราชการพลเรื อน

0

-

-

พนักงานราชการครู

21

20

21

พนักงานราชการ(อืน)

0

-

-

ครู พิเศษสอน

25

14

24

เจ้าหน้าที

18

-

-

บุคลากรอืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

11

-

-

รวม ครู

60

48

58

รวมทังสิ น

94

48

58

ข้ อมูลหลักสู ตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
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ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

6

6

12

พาณิ ชยกรรม

2

2

4

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเทียว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

1

1

2

รวมทังสิ น

9

9

18

ข้ อมูลอาคารสถานที
ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรี ยน

2

อาคารปฏิบตั ิการ

5

อาคารวิทยบริ การ

1

อาคารอเนกประสงค์

1

อาคารอืน ๆ

6
รวมทังสิ น

15

ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

ข้ อมูลงบประมาณ
งบบุคลากร

12054342.00

งบดําเนินงาน

5948400.00

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
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ประเภทงบประมาณ
งบรายจ่ายอืน

จํานวน(บาท)
2881198.00

รวมทังสิ น

27099460.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
วินยั เลิศ ประเสริ ฐคุณธรรม วิชาการลําหน้า พัฒนาสังคม
อัตลักษณ์
จิตอาสา พัฒนาสังคม
เอกลักษณ์
แหล่งเรี ยนรู ้ คู่จิตอาสา
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็ นสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพและมาตรฐาน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาวะ ทีดี มี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีทกั ษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี เพือพัฒนาชุมชนและสังคม
พันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กําหนดพันธกิจเพือให้บรรลุซึงวิสยั ทัศน์ทีกําหนดไว้ดงั นี
พันธกิจที 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านวิชาชีพ เป็ นทียอมรับของชุมชนและสังคม
พันธกิจที 2 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถทีจะจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะใน
ศตวรรษที 21
พันธกิจที 3 พัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 มีทกั ษะวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพและมีสุขภาวะทีดีสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
พันธกิจที 4 จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที 5 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
พันธกิจที 6 พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการทีเกียวข้องเพือส่ ง
เสริ มการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ
เป้ าประสงค์
1.1 เพือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านวิชาชีพ เป็ นทียอมรับของชุมชนและสังคม
2.1 เพือพัฒนาพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถทีจะจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะใน
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ศตวรรษที ๒๑
2.2 เพือพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที ๒๑
3.1 เพือพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดํารงอยู่
ได้อย่างมีความสุ ข
4.1 เพือพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาวิชาชีพได้ตามเป้ าหมาย
ของสถานศึกษา
4.2 เพือประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.1 เพือให้สถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
6.1 เพือพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการทีเกียวข้องในการส่ ง
เสริ มการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านวิชาชีพ เป็ นทียอมรับของชุมชนและสังคม
2. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถทีจะจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษ
ที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
3. พัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 มีทกั ษะวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและมีสุขภาวะทีดีสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
4. จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
6. พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการทีเกียวข้องเพือส่ งเสริ มการ
จัดการศึกษาทีมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถินได้
1.2 พัฒนาห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ และ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้าน
วิชาชีพของชุมชนและสังคม
1.3 ร่ วมมือกับครอบครัว ชุมชน ท้องถินเพือขับเคลือนสถานศึกษาให้ได้รับความไว้วางใจ
1.4 ส่ งเสริ ม ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความรักความผูกพันกับผูค้ นในชุมชน ท้องถิน ผ่านโอกาสทีผูเ้ รี ยนทํางานด้านจิต
อาสา
2.1 สร้างความตระหนักให้ครู และบุคคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญ จําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผู ้
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เรี ยนมีทกั ษะในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา
2.2 พัฒนาความรู ้ ความสามารถให้ครู และบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
ในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.3 พัฒนาทักษะให้ครู และบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในศตวรรษที 21
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.4 ขับเคลือนการทํางานด้วยชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ PLC
3.1 กําหนดเป้ าหมายร่ วมในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวติ
3.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวติ
3.3 ขับเคลือนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ โดยบูรณาการผ่านทุกสาขาวิชา
3.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาวะทีดีสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
3.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ระหว่างครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองอย่างต่อเนือง
4.1 ส่ งเสริ มจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจยั ทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
แก้ปัญหาให้กบั ชุมชนสังคมได้
5.2 ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมสิ งประดิษฐ์งานวิจยั ร่ วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
6.1 พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการทีเกียวข้องเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน
และคนในชุมชนให้มีวชิ าชีพสามารถอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
6.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการระดมทรัพยากรเพือส่ งเสริ มการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
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2.6 เกียรติประวัตขิ องสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2560
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

ระดับ

ให้ โดย

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2560
ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ชือ-สกุล/รายการ
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปี การศึกษา 2560
ชือ-สกุล/รายการ
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปี การศึกษา 2561
ชือ-สกุล/รายการ
นักเรี ยน นักศึกษา
เครื อง CNC เขียนภาพลายเส้น

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
เครื องจักตอกระบบป้ อนอัตโนมัติ

รางวัลอืน ๆ ภาค

กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

นักเรี ยน นักศึกษา
เครื องขัดเส้นหวาย

รางวัลอืน ๆ ภาค

กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

นักเรี ยน นักศึกษา
เครื องปั นเส้นฝ้ าย

รางวัลอืน ๆ ชาติ

กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

นักเรี ยน นักศึกษา
เครื องบดจมูกข้าวกล้อง

รางวัลอืน ๆ ชาติ

กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

นักเรี ยน นักศึษา
การออกแบบระบบไฟฟ้ าและเขียนแบบไฟฟ้ า
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ชือ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นักเรี ยน นักศึกษา
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
PLC

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

นักเรี ยน นักศึกษา
ทักษะงานคอนกรี ต

รองชนะ
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
งานเครื องยนต์ดีเซล

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
งานเครื องยนต์แก๊สโซลีน

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
เชือม GTAW & SMAW

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

นักเรี ยน นักศึกษา
การติดตังเครื องปรับอากาศ

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
ทักษะการประกอบและติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
หลอดไฟอัจฉริ ยะ

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
ทักษะงานไม้เครื องเรี ยน

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
ทักษะทําแผนทีเพือการก่อสร้าง

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ

นักเรี ยน นักศึกษา
ไพล สปา

รองชนะ
จังหวัด อศจ.
เลิศ
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ส่ วนที 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรื อประเด็นการ
ประเมินเพิมเติมตามบริ บทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี
มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้ มีทกั ษะ
และการประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
1.1 ด้ านความรู้
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู ้เกียวกับข้อเท็จจริ ง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับสาขาวิชาทีเรี ยน หรื อทํางาน โดยเน้นความรู ้เชิงทฤษฏี และหรื อข้อเท็จจริ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการดํารง
ชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะทีดี
1.3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยั ทีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม
มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ทีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ทีกําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ มี
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ความสําเร็ จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
2.1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบ
การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิมเติมให้ทนั ต่อการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
หรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง
2.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ทีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจาํ นวนตามเกณฑ์ทีกําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
ต่อเนือง เพือเป็ นผูพ้ ร้อมทังด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทังวัยเรี ยนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรื อข้อบังคับเกียวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสูตร ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
รายวิชาให้ถกู ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริ หารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ สื อ แหล่งเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภณั ฑ์ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาทีมีอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพและมีประสิ ทธิภาพ
2.4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็ จในการดําเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญทีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมทังการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบ
การและหน่วยงานทีเกียวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ด้ านสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษามีความสําเร็ จในการดําเนินงานขับเคลือนสถานศึกษาคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรม ที
สถานศึกษาร่ วมกันกําหนดไว้ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2.6 ด้ านศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนทีสนใจ ให้สามารถนําความรู ้
ทักษะวิชาชีพ เพือสร้างเสริ มประสบการณ์เชิงพาณิ ชย์ ให้มีความพร้อมทีจะเริ มประกอบธุรกิจของตนเอง
หรื อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมันคงและยังยืน
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มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพือสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
3.1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู ้ การบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
3.2 ด้ านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจยั
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยผู ้
บริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน หรื อร่ วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
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ส่ วนที 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี
4.1 มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
4.1.1 ด้ านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1) ด้านความรู ้
ผลสัมฤทธิในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นความ
รู ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
1.1.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ชันปี ที 3 แรกเข้า 408 คน สําเร็ จการศึกษา 135 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ชันปี ที 2 แรกเข้า 210 คน สําเร็ จการศึกษา 163 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.09
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 77.62
คิดเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษารวม ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 77.62 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีพอใช้ แต่
ผลผูส้ าํ เร็ จการศึกษา รวม ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.09 อยูใ่ นระดับตํา ควรต้องมีการปรับปรุ ง
1.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน เพือแก้
ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา
1.2) ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 46 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ การประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน 2 คน
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1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.34 เทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ
1.2.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ และ มีผเู ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ
ช่างซ่อมและตังตังแอร์ เป็ นทียอมรับในชุมชน โดยมีผมู ้ าใช้บริ การอย่างต่อเนือง
1.3) ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
1.3.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ งานวิจยั ในปี การศึกษา 2561 มี
จํานวนทังสิ น 36 ผลงาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจยั ใน
สถานศึกษา และ มีผลงานสิ งประดิษฐ์ เครื องปั นเส้นฝ้ ายและเครื องบดจมูกข้าว ทีได้เข้าไป
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ ซึงเป็ นเวทีของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูจ้ ดั
1.3.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอบรับจาก ชุมชนท้องถิน
1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริ มาณ
ทุกแผนกวิชาได้นาํ นักเรี ยน นักศึกษาเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทังในระดับ ปวส.
และ ปวช.
1.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่สาขาวิชา และแต่ละระดับ ทีอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจโดย
เฉพาะ ทักษะงานคอนกรี ตทีได้ผา่ นเข้าแข่งขันในระดับชาติ
1.4.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผล
งานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผูเ้ รี ยน
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 206 คน
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ระดับ ปวส. 189 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100
1.5.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาทีผูเ้ รี ยนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช. มีชือเข้าสอบ 314 คน ผ่าน 115 คน
ระดับ ปวส. มีชือเข้าสอบ 266 คน ผ่าน 110 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช. ผ่านร้อยละ 36.62
ระดับ ปวส. ผ่านร้อยละ 41.35
1.6.3) ผลสะท้อน
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับตํา โดยผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. ผ่านร้อยละ 36.62 และ ระดับ ปวส. ผ่านร้อยละ 41.35
1.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาทีผ่านมา มีงานทําในสถานประกอบ
การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ จํานวน 338 คน
1.7.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาที ผ่านมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ 100 %
1.7.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่ ง
เสริ ม สนับสนุนให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
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4.1.2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผลสัมฤทธิในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ น
ทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ปรากฏผลดังนี
2.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
2.1.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ชันปี ที 3 แรกเข้า 408 คน สําเร็ จการศึกษา 135 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ชันปี ที 2 แรกเข้า 210 คน สําเร็ จการศึกษา 163 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.09
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 77.62
คิดเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษารวม ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 77.62 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีพอใช้ แต่
ผลผูส้ าํ เร็ จการศึกษา รวม ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.09 อยูใ่ นระดับตํา ควรต้องมีการปรับปรุ ง
2.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน เพือแก้
ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา
2.2) ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 46 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ การประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน 2 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.34 เทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ
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2.2.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ และ มีผเู ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ
ช่างซ่อมและตังตังแอร์ เป็ นทียอมรับในชุมชน โดยมีผมู ้ าใช้บริ การอย่างต่อเนือง
2.3) ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2.3.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ งานวิจยั ในปี การศึกษา 2561 มี
จํานวนทังสิ น 36 ผลงาน
2.3.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจยั ใน
สถานศึกษา และ มีผลงานสิ งประดิษฐ์ เครื องปั นเส้นฝ้ ายและเครื องบดจมูกข้าว ทีได้เข้าไป
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ ซึงเป็ นเวทีของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูจ้ ดั
2.3.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอบรับจาก ชุมชนท้องถิน
2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1) เชิงปริ มาณ
ทุกแผนกวิชาได้นาํ นักเรี ยน นักศึกษาเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทังในระดับ ปวส.
และ ปวช.
2.4.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่สาขาวิชา และแต่ละระดับ ทีอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจโดย
เฉพาะ ทักษะงานคอนกรี ตทีได้ผา่ นเข้าแข่งขันในระดับชาติ
2.4.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผล
งานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผูเ้ รี ยน
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผูเ้ รี ยน
2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 206 คน
ระดับ ปวส. 189 คน
2.5.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100
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2.5.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาทีผูเ้ รี ยนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช. มีชือเข้าสอบ 314 คน ผ่าน 115 คน
ระดับ ปวส. มีชือเข้าสอบ 266 คน ผ่าน 110 คน
2.6.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช. ผ่านร้อยละ 36.62
ระดับ ปวส. ผ่านร้อยละ 41.35
2.6.3) ผลสะท้อน
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับตํา โดยผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. ผ่านร้อยละ 36.62 และ ระดับ ปวส. ผ่านร้อยละ 41.35
2.7) การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาทีผ่านมา มีงานทําในสถานประกอบ
การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ จํานวน 338 คน
2.7.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาที ผ่านมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ 100 %
2.7.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่ ง
เสริ ม สนับสนุนให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
4.1.3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
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3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ดา้ น
คุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะ ทีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี
3.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
3.1.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ชันปี ที 3 แรกเข้า 408 คน สําเร็ จการศึกษา 135 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ชันปี ที 2 แรกเข้า 210 คน สําเร็ จการศึกษา 163 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.09
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 77.62
คิดเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษารวม ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 77.62 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีพอใช้ แต่
ผลผูส้ าํ เร็ จการศึกษา รวม ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.09 อยูใ่ นระดับตํา ควรต้องมีการปรับปรุ ง
3.1.3) ผลสะท้อน
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน เพือแก้
ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา
3.2) ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
3.2.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 1106 คน ระดับ ปวส. 501 คน รวมทังสิ น 1607 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนทีมี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ 1607 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีมี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 100
3.2.3) ผลสะท้อน
สถานประกอบการพึงพอใจต่อผูเ้ รี ยนทีฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ และชุมชนท้องถิน ผู ้
ปกครองให้ความเชือมันในการจัดการเรี ยนการสอน โดยจะเห็นได้วา่ ยอดการสมัครเรี ยนต่อ
และการมอบตัวเข้าเรี ยนมีแนวโน้มทีสูงขึนทุกปี การศึกษา
3.3) ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริ มาณ
- จํานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 46 คน
- จํานวนผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ การประกอบอาชีพอิสระ
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จํานวน 2 คน
3.3.2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.34 เทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่านการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ
3.3.3) ผลสะท้อน
จากผลการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ และ มีผเู ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ
ช่างซ่อมและตังตังแอร์ เป็ นทียอมรับในชุมชน โดยมีผมู ้ าใช้บริ การอย่างต่อเนือง
3.4) ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
3.4.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ งานวิจยั ในปี การศึกษา 2561 มี
จํานวนทังสิ น 36 ผลงาน
3.4.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจยั ใน
สถานศึกษา และ มีผลงานสิ งประดิษฐ์ เครื องปั นเส้นฝ้ ายและเครื องบดจมูกข้าว ทีได้เข้าไป
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ ซึงเป็ นเวทีของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูจ้ ดั
3.4.3) ผลสะท้อน
ได้รับการยอบรับจาก ชุมชนท้องถิน
3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริ มาณ
ทุกแผนกวิชาได้นาํ นักเรี ยน นักศึกษาเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทังในระดับ ปวส.
และ ปวช.
3.5.2) เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่สาขาวิชา และแต่ละระดับ ทีอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจโดย
เฉพาะ ทักษะงานคอนกรี ตทีได้ผา่ นเข้าแข่งขันในระดับชาติ
3.5.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผล
งานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผูเ้ รี ยน
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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3.6.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 206 คน
ระดับ ปวส. 189 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100
3.6.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาทีผูเ้ รี ยนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช. มีชือเข้าสอบ 314 คน ผ่าน 115 คน
ระดับ ปวส. มีชือเข้าสอบ 266 คน ผ่าน 110 คน
3.7.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช. ผ่านร้อยละ 36.62
ระดับ ปวส. ผ่านร้อยละ 41.35
3.7.3) ผลสะท้อน
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับตํา โดยผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. ผ่านร้อยละ 36.62 และ ระดับ ปวส. ผ่านร้อยละ 41.35
3.8) การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาทีผ่านมา มีงานทําในสถานประกอบ
การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ จํานวน 338 คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาที ผ่านมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ 100 %
3.8.3) ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่ ง
เสริ ม สนับสนุนให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
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2) จุดเด่ น
สถานศึกษามีระบบดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยนทีดี ส่ งผลให้มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีคุณลักษณะที
พึงประสงค์ ตามมาตรฐานทีสถานศึกษากําหนดด้าน ความรู ้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
3) จุดทีควรพัฒนา
- การติดตามดูแลให้ผเู ้ รี ยนสําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์
- จากผลการทดสอบ (V-NET) ควรมีการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนา
- ควรปรับพืนฐานผูเ้ รี ยน ด้านทักษะภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลียจากการ
ทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลียระดับชาติ
4.2 มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
1.1.1) เชิงปริ มาณ : สถานศึกษามีการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ สถาน
ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อ
กําหนดรายวิชาเพิมเติม
1.2.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชาเพิมเติม
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
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สมรรถนะ หรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิมหรื อกําหนดรายวิชาเพิมเติม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับสถาน
ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ น ระบบหรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อ
ปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนด รายวิชาเพิมเติม
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
1.3.1) เชิงปริ มาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีมีคุณภาพ
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและนําไปใช้ใน การ
จัดการเรี ยนการสอน
1.4.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 59 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ ทีเน้นผู ้
เรี ยนเป็ นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 98.33
1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ คุณภาพ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และนําไปใช้เป็ นแบบอย่างในการ
จัดการเรี ยนการสอน
4.2.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในพัฒนาการ
จัด การอาชีวศึกษาด้านจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
2.1) การจัดการเรี ยนการสอน
2.1.1) เชิงปริ มาณ :
1. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีสอน 58 คน
2. จํานวนครู ทีมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาทีสอน 59 คน
3. จํานวนครู ทีจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที
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หลากหลาย
59 คน
4. จํานวนครู ทีใช้สือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรี ยนรู ้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน 59 คน
5. จํานวนครู ผสู ้ อนทีทําวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และ แก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
59 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีมีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน 98.33
2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
2.2) การบริ หารจัดการชันเรี ยน
2.2.1) เชิงปริ มาณ : 1. จํานวนครู ผสู ้ อนทีจัดทําข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 59 คน
2. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีขอ้ มูลสารสนเทศหรื อเอกสารประจําชันเรี ยน และรายวิชาเป็ นปั จจุบนั
59 คน
3. จํานวนครู ผสู ้ อนทีใช้เทคนิควิธีการบริ หารจัดการชันเรี ยนให้มี บรรยากาศทีเอือต่อการ
เรี ยนรู ้ 59 คน
4. จํานวนครู ผสู ้ อนทีใช้วธิ ีการเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนมีความมุ่งมันตังใจ ในการเรี ยน 59 คน
5. จํานวนครู ผสู ้ อนทีดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคลด้านการเรี ยน และด้านอืน ๆ 59 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีมีคุณภาพในการบริ หารจัดการชันเรี ยน 98.33
2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการบริ หารจัดการชันเรี ยน
2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
2.3.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง ใน
การจัดการเรี ยนการสอน 7 ห้อง
2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็ วสูง
ในการจัดการเรี ยนการสอน 11.66
2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
4.2.3 ด้ านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริ หารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
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3) ด้านการบริ หารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านการบริ หารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริ มาณ : 1. จํานวนครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่ วมการพัฒนา
วิชาชีพ 59 คน
2. จํานวนครู ผสู ้ อนทีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัวโมงต่อปี 47 คน
3. จํานวนครู ผสู ้ อนทีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน 47 คน
4. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 0 คน
5. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพทีได้รับการยอมรับหรื อเผยแพร่ 0 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
78.33
3.1.3) ผลสะท้อน : ควรให้ครู ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะของครู ผสู ้ อน
3.2) การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
3.2.1) เชิงปริ มาณ : ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึกษา
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบตั ิ
งานประจําปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
3.2.3) ผลสะท้อน : ทําให้เกิดการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ เพราะ เกิดจากการร่ วมคิด ร่ วมทํา
และ ร่ วมรับผิดชอบต่อผลงาน
3.3) การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริ มาณ : มีระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสําหรับบริ หารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ ายทีมีประสิ ทธิภาพ
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือการบริ หารจัดการสถานศึกษา
3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการสถาน
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ศึกษาทีหลากหลาย ทันสมัย และเป็ นปั จจุบนั
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริ มาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาทีจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคี 66.67
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีศึกษาในระบบทวิภาคี 6.41
3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่ วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.5) การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
3.5.1) เชิงปริ มาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการระดมทรัพยากรเพือการจัดการ
เรี ยนการสอน 88.89
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการ
สอน ได้ดาํ เนินการสําเร็ จใน 4 ประเด็น
3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่ วมในการ
ระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
3.6) อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานหรื องานฟาร์ม
3.6.1) เชิงปริ มาณ : ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ หรื อโรงฝึ กงานทีได้รับการ พัฒนา
ให้เอือต่อการจัดการเรี ยนรู ้
3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงานหรื องานฟาร์ม
3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องเข้ามาใช้บริ การ อาคาร
สถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานหรื องานฟาร์ม
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
3.7.1) เชิงปริ มาณ : ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับ
การบํารุ งรักษาและพัฒนา อย่างต่อเนือง
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ทีเหมาะสม
3.7.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน พืนฐาน ที
เหมาะสม
3.8) แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ
3.8.1) เชิงปริ มาณ : ผูเ้ รี ยนทีใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ จํานวน 14,688 คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ อยูใ่ นระดับดี
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3.8.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ อยูใ่ น
ระดับดี
3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริ มาณ : ความเร็ วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพืนทีใช้งาน และ
สถานศึกษา ทีความเร็ ว 1Gbps
3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้ งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา สามารถใช้งานได้ดี
3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง เพือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
3.10.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง ใน
การจัดการเรี ยนการสอน จํานวน 7 ห้องเรี ยน
3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็ วสูง
ในการจัดการเรี ยนการสอน 11.67
3.10.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง เพือ
การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
4.2.4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
4) ด้านนํา นโยบายสู่การปฏิบตั ิ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริ มาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาทีจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคี 66.67
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีศึกษาในระบบทวิภาคี 6.41
4.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่ วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2) การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
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4.2.1) เชิงปริ มาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการระดมทรัพยากรเพือการจัดการ
เรี ยนการสอน 88.89
4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการ
สอน ได้ดาํ เนินการสําเร็ จใน 4 ประเด็น
4.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่ วมในการ
ระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
4.3) การบริ การชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริ การชุมชนและจิตอาสา 3 กิจกรรม
4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริ การชุมชนและจิตอาสา อยูใ่ นระดับ
ดี
4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการให้บริ การชุมชนและจิตอาสา
4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริ มาณ : ความเร็ วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพืนทีใช้งาน และ
สถานศึกษา 1 Gbps
4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้ งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง เพือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
4.5.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง ใน
การจัดการเรี ยนการสอน 7 ห้อง
4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็ วสูง
ในการจัดการเรี ยนการสอน 11.66
4.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
4.2.5 ด้ านสถานศึกษาคุณธรรม ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านสถานศึกษาคุณธรรม ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
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5.1.1) เชิงปริ มาณ : สถานศึกษามีการดําเนินงานตามกระบวนการของโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม
5.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการดําเนินงานทีเป็ นรู ปธรรม
5.1.3) ผลสะท้อน : ครู นักเรี ยน นักศึกษา มีคุณธรรมในการดําเนินชีวติ
4.2.6 ด้ านศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
6.1.1) เชิงปริ มาณ : สถานศึกษามีการดําเนินงานตามกระบวนการของโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม
6.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการดําเนินงานทีเป็ นรู ปธรรม
6.1.3) ผลสะท้อน : ครู นักเรี ยน นักศึกษา มีคุณธรรมในการดําเนินชีวติ
2) จุดเด่ น
สถานศึกษามีการจัดการศึกษาทีหลากหลาย สามารถจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการบริ หารจัดการทีดี สามารถนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ตามบริ บทของ สถานศึกษาได้เป็ นอย่างดี
3) จุดทีควรพัฒนา
ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความเมาะสมทันสมัยกับสภาพวะปั จจุบนั เพือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนา
สถานศึกษาควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการ และมีการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการให้มากยิงขึน เพือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรี ยนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของผูใ้ ช้งานผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอย่างแท้จริ ง
4.3 มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
4.3.1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
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1) ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริ มาณ : 1. จํานวนครู ผสู ้ อนทีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่ วมการพัฒนา
วิชาชีพ 59 คน
2. จํานวนครู ผสู ้ อนทีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัวโมงต่อปี 47 คน
3. จํานวนครู ผสู ้ อนทีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน 47 คน
4. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 0 คน
5. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพทีได้รับการยอมรับหรื อเผยแพร่ 0 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
78.33
1.1.3) ผลสะท้อน : ควรให้ครู ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะของครู ผสู ้ อน
1.2) การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
1.2.1) เชิงปริ มาณ : ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึกษา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบตั ิ
งานประจําปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
1.2.3) ผลสะท้อน : ทําให้เกิดการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ เพราะ เกิดจากการร่ วมคิด ร่ วมทํา
และ ร่ วมรับผิดชอบต่อผลงาน
1.3) การบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริ มาณ : มีระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสําหรับบริ หารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ ายทีมีประสิ ทธิภาพ 1 Gbps
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือการบริ หารจัดการสถานศึกษา อยูใ่ นระดับดี
1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการสถาน
ศึกษาทีหลากหลาย ทันสมัย และเป็ นปั จจุบนั
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1.4) การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
1.4.1) เชิงปริ มาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานทีมีการระดมทรัพยากรเพือการจัดการ
เรี ยนการสอน 88.89
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการ
สอน ได้ดาํ เนินการสําเร็ จใน 4 ประเด็น
1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่ วมในการ
ระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน
1.5) การบริ การชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริ มาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริ การชุมชนและจิตอาสา 3 กิจกรรม
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริ การชุมชนและจิตอาสา
1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการให้บริ การชุมชนและจิตอาสา
4.3.2 ด้ านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจยั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
1) ผลสั มฤทธิ
2) ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี
2.1) ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2.1.1) เชิงปริ มาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ งานวิจยั ในปี การศึกษา 2561 มี
จํานวนทังสิ น 36 ผลงาน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจยั ใน
สถานศึกษา และ มีผลงานสิ งประดิษฐ์ เครื องปั นเส้นฝ้ ายและเครื องบดจมูกข้าว ทีได้เข้าไป
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ ซึงเป็ นเวทีของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูจ้ ดั
2.2) การจัดการเรี ยนการสอน
2.1.1) เชิงปริ มาณ :
1. จํานวนครู ผสู ้ อนทีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีสอน 58 คน
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2. จํานวนครู ทีมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาทีสอน 59 คน
3. จํานวนครู ทีจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ทีsลากหลาย 59 คน
4. จํานวนครู ทีใช้สือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรี ยนรู ้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน 59 คน
5. จํานวนครู ผสู ้ อนทีทําวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และ แก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
59 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีมีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน 98.33
2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีมีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
2) จุดเด่ น
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านความร่ วมมือใน การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามบริ บทของสถานศึกษา โดยมีจาํ นวนสิ งประดิษฐ์ที
สามารถส่ งเข้าร่ วมประกวดแข่งขันเป็ นจํานวนมาก
3) จุดทีควรพัฒนา
ควรสร้างเวทีทีมีการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ความร่ วมมือในการสร้างสังคม แห่งการเรี ยน
รู ้ ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามบริ บทของสถานศึกษาให้มากยิงขึน
4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนา
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านความร่ วมมือในการสร้าง
สังคม แห่งการเรี ยนรู ้ ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามบริ บทของสถานศึกษาให้มากและ
มีการสนับสนุนให้มากยิงขึน
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ส่ วนที 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี
5.1 มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์
ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที 1 ด้ านความรู้
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน

2

1

2

1.2 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

3

9

1.3 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

3

4

12

1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)

3

2

6

1.7 การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

15

5

75

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

210

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 1 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 240

87.50

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 1 ด้านความรู ้
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้
ข้ อการประเมิน
2.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
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ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2

1

2
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ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ ใช้
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2.2 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

3

9

2.3 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

3

4

12

2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)

3

2

6

2.7 การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

15

5

75

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

210

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 2 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 240

87.50

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน

2

1

2

3.2 ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์

2

2

4

3.3 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

3

9

3.4 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

3

4

12

3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)

3

2

6

3.8 การมีงานทําและศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

15

5

75

3.9 การบริ การชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 3 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 260
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ประเด็นการประเมินที 3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ข้ อการประเมิน

ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที 1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อ
ปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชาเพิมเติม

3

1

3

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ

2

5

10

1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

3

5

15

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้

38

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 1 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 50

76.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2.1 การจัดการเรี ยนการสอน

5

5

25

2.2 การบริ หารจัดการชันเรี ยน

3

5

15

2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการ
สอนในชันเรี ยน

2

1

2

ข้ อการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้ อการประเมิน

ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

ผลรวมคะแนนทีได้

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)
42

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 2 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 50

84.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 3 ด้ านการบริหารจัดการ
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

2

4

3.2 การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม

5

5

25

3.3 การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6

5

30

3.5 การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน

2

5

10

3.6 อาคารสถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน หรื องาน
ฟาร์ม

2

5

10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน

2

5

10

3.8 แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ

2

4

8

3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยน
การสอนในชันเรี ยน

2

1

2

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 3 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 150

134
89.33

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 3 ด้านการบริ หารจัดการ
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที 4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ
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ประเด็นการประเมินที 4 ด้ านการนํานโยบายสู่ การปฏิบัติ
ข้ อการประเมิน
ค่ านําหนัก
ค่ าคะแนน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้ อการประเมิน
4.2 การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

6
ค่ านําหนัก
2

5
ค่ าคะแนน
5

30
คะแนนทีได้
(ค่ านําหนัก10xค่ าคะแนน)

4.3 การบริ การชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงเพือการจัดการเรี ยนการ
สอนในชันเรี ยน

2

1

2

ผลรวมคะแนนทีได้

62

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 4 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 70

88.57

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ตารางที 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที 1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

2

4

1.2 การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม

5

5

25

1.3 การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

1.4 การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรี ยนการสอน

2

5

10

1.5 การบริ การชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 1 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 80

74
92.50

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที 2 ด้ านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจยั
ค่ านําหนัก

ค่ าคะแนน

คะแนนทีได้
(ค่ านําหนักxค่ าคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั

3

4

12

2.2 การจัดการเรี ยนการสอน

5

5

25

ข้ อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที 2 = (ผลรวมคะแนนทีได้ X 100) / 40

37
92.50

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที 2 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที 4 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
มาตรฐานที 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์

ร้ อยละ
87.03

ประเด็นที 1.1 ด้านความรู ้

87.5

ประเด็นที 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

87.5

ประเด็นที 1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์

86.15

มาตรฐานที 2 การจัดการอาชีวศึกษา

86.25

ประเด็นที 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76

ประเด็นที 2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

84

ประเด็นที 2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

89.33

ประเด็นที 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ

88.57

มาตรฐานที 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้

92.5

ประเด็นที 3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

92.5

ประเด็นที 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

92.5

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

87.37

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยียม (ร้อยละ 80 ขึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่ วนที 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์เพือกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิมขึน โดยมีเป้ าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ยอดเยียม” รายละเอียดดังนี
ประเด็นการพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา
..พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็ นทียอมรับของ ชุมชน สังคม

แผนพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1.1. สร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้เป็ นทียอมรับของชุมชน . .
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถาน
ศึกษาพอเพียง สถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาตามรอยพระ
ยุคลบาท สถานศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ และ อืนๆ

2. พัฒนาขบวนการเรี ยนการสอน เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ มี
เจตคติและความคิดสร้างสรรค์

2.1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโลกอาชีพใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั . . พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความรู ้ความ
สามารถ เพือจัดการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับโลกอาชีพใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั . .พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้
เอือและส่ งเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ . .ขยายและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วม
มือ เพือส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของสถานศึกษา . .พัฒนาการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามทีหน่วยงานต้นสังกัด
กําหนด

3. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้

3.1. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือของ
วิชาชีพ . . ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ . . ผู ้
สําเร็ จการศึกษามีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ . . ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามี
งานทําและสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
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